
Boa tarde,
 
Sou Director Pedagógico do Externato das Neves e escrevo-lhe para expor a nossa situação 
surpreendente e injusta, visto que pode ser muito útil e aproveitada na defesa das escolas 
particulares com contrato de associação.
 
O Externato das Neves existe desde 1977 com o aval e apoio do Ministério da Educação, para 
colmatar lacunas na oferta educativa numa área específica da região de Viana do Castelo. No 
entanto, nos últimos 5 anos, o ME decidiu que o Externato das Neves já não fazia falta e 
denunciou de forma gradual o contrato de associação que desde o início tinha vindo a celebrar 
com a nossa escola.
O Externato das Neves foi a primeira ou das primeiras escolas com quem o ME denunciou o 
contrato de associação e foi-nos transmitido que todas as outras se seguiriam, o que agora receio 
ser verdade.
O ME decidiu avançar com a denúncia do contrato de associação, ignorando os nossos protestos, 
os nossos argumentos e (pasme-se!) a declaração da Câmara Municipal de Viana do Castelo de 
que a nossa escola fazia falta na rede educativa da região!!!
A importância do funcionamento do Externato das Neves acresce quando é a própria autarquia a 
afirmar que a escola estatal para onde os alunos foram encaminhados (EB 2/3 de Barroselas) não 
tem capacidade para receber mais alunos
Temos esses documentos e podemos partilhá-los. O ME ignorou toda e qualquer chamada de 
atenção para a irresponsabilidade da sua decisão.
 
Actualmente, o Externato das Neves encontra-se em funcionamento com apenas uma turma, de 
forma a concluir o último ano de um CEF. No próximo ano encerrará, porque a comunidade em 
que se encontra inserida não tem margem económica para inscrever os alunos sob o pagamento 
de propinas. Nunca se tratou da questão da qualidade do ensino nem de padrões de eficiência 
educativa. Temos todo o apoio dos pais e Encarregados de Educação dos alunos que 
frequentaram esta escola e dos alunos que estariam a frequentá-la se o contrato de associação 
não tivesse sido denunciado. Uma prova disso mesmo foi a manifestação que eles organizaram 
junto da Directora Regional de Educação do Norte.
A justeza da irresponsabilidade do ME veio a comprovar-se: os alunos do Externato das Neves 
foram encaminhados para a EB 2/3 de Barroselas e passaram a ter aulas em salas sem o mínimo 
de condições, sem aquecimento, com demasiada humidade e com chuva a entrar nas salas, nos 
dias chuvosos. Essa foi a razão da manifestação que houve há alguns dias organizada por pais e 
Encarregados de Educação dos alunos dessa escola e que apareceu nos diversos noticiários 
televisivos.
No entanto, mesmo com a divulgação televisiva do sucedido, o ME não recuou na sua decisão. A 
solução para o problema passará por construir novas estruturas ou remodelar as existentes, com 
prejuízos elevadíssimos tanto a nível económico como a nível educativo, pois os alunos terão as 
suas aulas nas chamadas salas “contentores”. Será assim que o ME pretende reduzir os custos 
com a educação?! Levando a encerrar escolas com educação de qualidade para, posteriormente, 
ter de construir novos edifícios escolares estatais para albergar os alunos dessas escolas?!
 
O nosso caso é bem ilustrativo das consequências negativas que as medidas do ME relativas às 
escolas particulares com contrato de associação provocarão e penso que será benéfico à causa 
expor o nosso exemplo.
Tenho total disponibilidade para esclarecimentos sobre o nosso caso e para colaborar com o 
Movimento no que for preciso.
Temos de travar a cegueira!
 
Com os melhores cumprimentos,
 
Vasco Oliveira
(Director Pedagógico do Externato das Neves)


